
แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

วันที่              เดือน  มกราคม 2559 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 โครงการขยายเขตระบบประปา
บ้านชาคลี หมู่ท่ี 1 ต าบลบางหิน 
อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ความยาวไม่น้อยกว่า 352 เมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงานท่ี 
อบต.บางหิน ก าหนด   

33,000 33,000 ตกลงราคา  น.ส. สิรินภา ไทยวงษ์  
33,000 

น.ส. สิรินภา ไทยวงษ์  
33,000 

1. ผู้บริหารเป็นผู้
พิจารณาคัดเลือกผู้
รับจ้าง เพื่อมายื่น
เอกสารใบเสนอราคา 
2. ราคาที่ผู้รับจ้าง
เสนอไม่เกินกว่าราคา
กลางที่ก าหนด 

เลขท่ี 6/2559 
ลว. 8 ม.ค.59 

2. โครงการขยายเขตระบบประปา
ถนนสายวังกุ่ม (สะพานวังกุ่ม) 
หมู่ที่ 3-4 บ้านตะเคียนงาม-
บ้านวังกุ่ม ต าบลบางหิน อ าเภอ
กะเปอร์ จังหวัดระนอง ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 456 เมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงานท่ี 
อบต.บางหิน ก าหนด   

65,000 65,000 ตกลงราคา  น.ส. สิรินภา ไทยวงษ์  
65,000 

น.ส. สิรินภา ไทยวงษ์  
65,000 

1. ผู้บริหารเป็นผู้
พิจารณาคัดเลือกผู้
รับจ้าง เพื่อมายื่น
เอกสารใบเสนอราคา 
2. ราคาที่ผู้รับจ้าง
เสนอไม่เกินกว่าราคา
กลางที่ก าหนด 

เลขท่ี 7/2559 
ลว. 8 ม.ค.59 
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ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

3. โครงการขยายเขตระบบประปา
ซอยคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 3 บ้าน
ตะเคียนงาม ต าบลบางหิน 
อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 
ความยาวไม่น้อยกว่า 234 เมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงานท่ี 
อบต.บางหิน ก าหนด   

19,000 19,000 ตกลงราคา  นายสุชาติ บุญช่วย 
19,000 

นายสุชาติ บุญช่วย 
19,000 

1. ผู้บริหารเป็นผู้
พิจารณาคัดเลือก
ผู้รับจ้าง เพื่อมา
ยื่นเอกสารใบ
เสนอราคา 
2. ราคาที่ผู้รับจ้าง
เสนอไม่เกินกว่า
ราคากลางที่
ก าหนด 

เลขท่ี 8/2559 
ลว. 8 ม.ค.59 

4. โครงการขยายเขตระบบประปา
ซอยเขาช่อง หมู่ที่ 5 บ้านคลอง
ทราย ต าบลบางหิน อ าเภอ
กะเปอร์ จังหวัดระนอง ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 302 เมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงานท่ี 
อบต.บางหิน ก าหนด   

23,000 23,000 ตกลงราคา  นายสุชาติ บุญช่วย 
23,000 

นายสุชาติ บุญช่วย 
23,000 

1. ผู้บริหารเป็นผู้
พิจารณาคัดเลือก
ผู้รับจ้าง เพื่อมา
ยื่นเอกสารใบ
เสนอราคา 
2. ราคาที่ผู้รับจ้าง
เสนอไม่เกินกว่า
ราคากลางที่
ก าหนด 

เลขท่ี 9/2559 
ลว. 8 ม.ค.59 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5. โครงการขยายเขตระบบประปา
ซอยคลองน้ าแดง หมู่ท่ี 5 บ้าน
คลองทราย ต าบลบางหิน 
อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 
ความยาวไม่น้อยกว่า 654 เมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงานท่ี 
อบต.บางหิน ก าหนด   

59,000 59,000 ตกลงราคา  นายสุชาติ บุญช่วย 
59,000 

นายสุชาติ บุญช่วย 
59,000 

1. ผู้บริหารเป็นผู้
พิจารณาคัดเลือกผู้
รับจ้าง เพื่อมายื่น
เอกสารใบเสนอราคา 
2. ราคาที่ผู้รับจ้าง
เสนอไม่เกินกว่าราคา
กลางที่ก าหนด 

เลขท่ี 10/2559 
ลว. 8 ม.ค.59 

6. โครงการขยายเขตระบบประปา
ซอยพัฒนาท่ีดิน หมู่ที่ 5 บ้าน
คลองทราย ต าบลบางหิน 
อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  
รายละเอียดตามปริมาณงานท่ี 
อบต.บางหิน ก าหนด   

13,000 13,000 ตกลงราคา  น.ส. สิรินภา ไทย
วงษ์  

13,000 

น.ส. สิรินภา ไทยวงษ์  
13,000 

1. ผู้บริหารเป็นผู้
พิจารณาคัดเลือกผู้
รับจ้าง เพื่อมายื่น
เอกสารใบเสนอราคา 
2. ราคาที่ผู้รับจ้าง
เสนอไม่เกินกว่าราคา
กลางที่ก าหนด 

เลขท่ี 11/2559 
ลว. 8 ม.ค.59 
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ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

7. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลซอย
สวนปาลม์ทักษิณ หมู่ที่ 3 ต าบล
บางหิน อ าเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง ความลึกไม่น้อยกว่า  
130 เมตร หรือมีปรมิาณน้ าไม่
น้อยกว่า  5 ลบ.ม./ชม. 
รายละเอียดตามปริมาณงานท่ี 
อบต.บางหิน ก าหนด   

280,000 280,000 ตกลงราคา  นายวนิช  เถรว้อง 
280,000 

นายวนิช  เถรว้อง 
280,000 

1. ผู้บริหารเป็นผู้
พิจารณาคัดเลือกผู้
รับจ้าง เพื่อมายื่น
เอกสารใบเสนอราคา 
2. ราคาที่ผู้รับจ้าง
เสนอไม่เกินกว่าราคา
กลางที่ก าหนด 

เลขท่ี 12/2559 
ลว. 12 ม.ค.59 

8. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลท่ีท า
การ อบต.บางหิน หมู่ที่ 2 ต าบล
บางหิน อ าเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง ความลึกไม่น้อยกว่า  
130 เมตร หรือมีปรมิาณน้ าไม่
น้อยกว่า  5 ลบ.ม./ชม. 
รายละเอียดตามปริมาณงานท่ี 
อบต.บางหิน ก าหนด   

280,000 280,000 ตกลงราคา  นายวนิช  เถรว้อง 
280,000 

นายวนิช  เถรว้อง 
280,000 

1. ผู้บริหารเป็นผู้
พิจารณาคัดเลือกผู้
รับจ้าง เพื่อมายื่น
เอกสารใบเสนอราคา 
2. ราคาที่ผูร้ับจ้าง
เสนอไม่เกินกว่าราคา
กลางที่ก าหนด 

เลขท่ี 13/2559 
ลว. 12 ม.ค.59 

 
 

                  (ลงชื่อ).................วิชัย  ศรีเจริญ............ 
(นายวิชัย  ศรีเจริญ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  
 วันที่  29  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2559 

 
 
 


